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Formål & mål

Aktivitetsspørgsmål

Læringsmål

Kategorier

Støttemateriale

Udstyr

Hvordan kan vi designe mere menneskevenlige brugerflader og 
produkter til kroppen ved at bruge smarte tekstiler?

 · At forstå hvor man skal placere den bærbare form og den diskrete form.
 · At udforme smarte tekstiler til en beklædningsdel/wearable ved at forholde sig til 

brugerperspektivet.
 · At designe smarte wearable tekstiler ved at bruge et lagdelt materialesystem som en 

platform der giver mulighed for elektroniske features.

WEARABLE TEKSTILE SYSTEMER. DESIGN AF LAGDELTE INTELLIGENTE MATERIALER

Mellem den digitale og menneskelige verden, har ‚wearables‘ potentialet til at ændre den 
måde vi lever på og interagerer med hinanden som følge af forbedrede funktionaliteter 
indenfor sanser, reaktioner og/eller tilpasning til stimuli i de miljøer de befinder sig i eller er 
udsat for.
Wearables kan placeres og anvendesi mange kategorier: briller, smykker, bælter og 
beklædning til f.eks. hoved, arm, håndled, ben og fødder, men også plastre og e-tekstiler. 
Læringsaktiviteten har til formål at give studerende forståelse for hvor og hvordan man skal 
placere elektronik/hårde komponenter ved at inkorporere ’bæreren’ i design og mulighed for 
designe et bærbart tekstilt system, der udnytter smarte tekstiler med fokus på sport.

 · Materialeprøver
 · Hvis onlineaktivitet: links til kilder
 · OER
 · Summary presentation

 · Computer
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Design til og omkring kroppen: Formen følger funktionen

1. Foretag en undersøgelse af smarte tekstiler
Lav et fælles bibliotek med eksisterende smarte tekstiler 
og udvælg de mest relevante for dit projekt.

2. Beskriv hvad designet skal fokusere på (What?) og til 
hvilken sportsgren (Where?)
Hvad: F.eks. prævention, selvmotiveret, konkurrence, sel-
vudvikling, social, fysisk udvikling.
Hvor: F.eks. motorcykel, cykling, løb, hockey, dans, ski.

3. Lav et modbrief (counter brief)
Eksempel: Design et apparat til en smart bluse, der er 
i stand til at registrere hjertefrekvens og at detektere 
koncentrationen af CO2 i luften. Systemet skal informere 
brugeren omkring hjernefrekvensen med lys; den skal lyse 
op når luften er forurenet

4. Design omkring kroppen
Anvend større linjer og brugsparametre til at designe 
objektet. The Institute for Complex Engineered Systems 
(ICES) har udgivet et studie omkring emnet: “Design 
for Wearability”, der skitserer en designguideline for 
kropsbårne produkter. De parametre, der er udviklet af 
ICES er:

 · Vedhæftning: måden hvorpå forskellige dele sættes 
fast på kroppen.

 · Størrelse: variation af tværsnit på kroppen
 · Bevægelse: måden hvorpå kroppen ændrer sig ved 

bevægelse
 · Diskrete dele: kropsdele der er mest diskrete til 

kropsbårne produkter
 · Kropsbevægelse: områder på kroppen, der bevæger 

sig lidt og har lav fleksibilitet

5. Udvikl en prototype  
(ikke funktionel), der kan verificere rigtigheden ved den 
designede form.

Trin 1: Introduktion
Aktiviteten introduceres af underviseren med en kort præ-
sentation (opsummerende præsentation af OER) (10 min.)

Trin 2: Støtteværktøj
Underviseren har forberedt et format de studerende kan 
udvikle biblioteket i. De studerendes aktivitet er fastsat til 
at vare 1 time.

Trin 3. Beslutning omkring What? og Where? 
Underviseren deler en liste med mulige funktionaliteter 
og konteksten for projektet. På baggrund af trin 1, skal hver 
gruppe beslutte hvad projektet skal fokusere på (What?) 
og til hvilken sportsgren (Where?) (15 min.)

Trin 4. Designbrief
Hver gruppe skal oversætte indsigter fra biblioteket til et 
designbriefet med støtte fra underviseren (30 min.)

Trin 5. Designfase
Underviseren leverer værktøjerne der skal til for at designe 
korrekte rundt om kroppen og at placere ’elektronikken’ 
på en passende måde. Grupperne vil arbejde videre indtil 
idegenereringen (4 timer).

Trin 6. Præsentation og mock-up
Underviseren beder studerende om at lave en 
præsentation med deres overordnede projektide og 
en prototype (også en rå mock-up), der kan efterprøve 
projektet.

Trin 7: Diskussion 
Diskussion omkring resultaterne fra aktiviteten på klassen, 
hvor der kan deles ideer og holdninger og hvor det er 
muligt at se på forskellige variationer på eksperimenterne. 
Underviseren vil facilitere diskussionen.

En eller mere end en hel dag Undersøge, Definere, 
Udvikle & Levere

Lille gruppe
Diskussion

A.
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TEMPLATE FOR RESEARCH
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DESIGN AROUND THE BODY


